
Mat og følelser, Følelser og mat… 

Man kan lett bli fokusert 
på en eneste ting..

Eller mye av 
det samme..

Eller litt av hvert
av for mye
For ofte
For fort
For flaut
For godt..



Mat og følelser..       Følelser og mat                 

Emosjonell sult Fysisk sult
Kommer plutselig Tom magesekk

Krever usunne tomme kalorier Velger næring for funksjon 

Ukonsentrert inntak Nesten alt er akseptabelt

Skyldfølelse Energi og velbehagOg det er ikke engang alltid at det synes utenpå, heller…



Mat som «medisin»      Sult som  «medisin»

Men det er jo kanskje 
følelsene vi må få hjelp 

til å håndtere.

Tilsette hverken for mye 

Eller for lite.

Forholdet til mat og 
forholdet til følelser kan 
være synlige, eller ikke 
synlige.
Føler jeg at jeg ikke kan 
innvirke på ubalansene, 
fratar jeg meg selv 
kraften til å forandre.
Jeg må huske at jeg er 
både sjel og kropp, og at 
tanker er ting som 
innvirker på kroppen, 
både positivt og 
negativt.
Og at kroppens kjemi 
innvirker på tankene, 
både positivt og 
negativt………



Hva nærer du? Kroppen og/eller følelsene…

Quick fix

må kjempe

mot fornuft

og balanse

i det lange 

løp……



I begynnelsen var ordet….og ordet var MOR!
og

I begynnelsen var ordet….og ordet var MAT!

Mor er både gryten og maten

Mor er produsent av maten

Og etter hvert….Mor er kokk….

Mor både lager maten og serverer 
maten.

«Orntli» mat inneholder alt.
Protein, karbohydrater, fett og 
mange sorter nødvendige 
småstoffer.



Mat for å feire                     Mat for å trøste
Vi er faktisk programmert til å føle oss bedre når det kommer noe søtt og fett innabords! 
Eller noe berusende…I alle fall for en stund…



Mat og følelser….
Sugar high          …møter… Bakrus……

The anti –Anxiety Diet…

Etter den søte kløe kommer den sure svie.



Blodsukker-rus……….       Blodsukker blues…
Opp som en løve!!!!

• Ned som en skinnfell….. Skikkelig mat, derimot….



Det burde jo være enkelt, ser det jo ut til…



Du er det du spiser…

• Mat og følelser
• Mat og hormoner
• Hormoner og følelser
• Hormoner og mat
• Tarmbiota og virkelighet

• Tarmbiota styrer følelser og 
matvalg
Spis deg glad…..
Det er mange stier i jungelen, 
og vi har hver vår jungel.



Alt henger sammen med alt… • Kanskje man skal se litt på hva hodet gjør med 
kroppen….

• Se på kravet om at man skal å ta seg sammen.

• Vi har lært nok kjemi og fysikk på skolen til å 
vite at for å lede noe… må man ha noe å lede 
det med..

• Så jeg er fortsatt opptatt av hva riktig næring 
gjør for kroppskjemien.

• Du putter ikke sukker i en væske for å lede 
noe gjennom det, du tilsetter elektrolytter…

• Du spiser ikke iskrem for å trøste kroppen… 
kroppen trøster deg ved å være i balanse 
elektrolyttmessig.

• Enig.

• Det høres ganske kjedelig ut….



Ta seg sammen?

• Med hva?

• Viljen?

• Maten?

• Drikke?

• Substanser?

• Støttespillere?

• Tarm-biotaen?

• Mosjon?

• Jatakk…. Litt av hvert…..

• Det er faktisk svært nyttig å 
ta på alvor at god, næringsrik 
mat hjelper til med å bygge 
bedre innsikt i egne følelser.

• Har du vondt i viljen, gir 
skikkelig mat både styrke og 
trøst.

• Det er helt sant!



Du kan ikke ta deg sammen hvis du ikke har 
noe å ta deg sammen med….
• Viljestyrke:

• Hold pusten til du dør

• Spis søtt uten å få tenning

• Spis salt sprøtt uten å få tenning

• Gå sulten

• Ta bare en øl

• Blodsukkerblues

• Ubalansert kosthold

• Lavt blodsukker

• Følelse av depresjon

• Medisinering

• Av kropp? 

• Av sinn eller sjel?

• Sulten eller utrøstet?



Fordeling i forhold: Protein.Fett.Karb. :1:2,5:0,5

• Optimaldiett:
• Polsk innsikt noen år før lavkarbo og 

ketogent kosthold kom på moten.
• Betennelseshemmende.
• Blodsukkerbalanserende.
• Energigivende. 
• Forståelse av at mat kan både 

balansere og frustrere
• Oppskrift på optimalt forholdstall:
• 100 g protein balanseres med 250 g 

fett og 50 g karbohydrater.



Det eneste som er EKTE trøst…
i en bestemmende periode i livet..

• Fett og sukker…..

• Hvor finnes dette samtidig i 
planteriket?

• Ikke i frukt.

• Ikke i honning

• Ikke i grønnsaker

• Ikke i bambi, selv om han er 

• Sååååå søøøøøt….

Melk fra mamma Mia, mamma 
Mu og mamma Blåhval er 
spesialmat tilpasset mammas 
LILLE skatt….

Pakkeløsning.
Og industriens substitutter er på linje 
med silikoninnlegg og 

strutterompe…. 

For mye «møllers tran».. 

Sterk trøst. Sterk kjemisk

innvirkning.



90 g smoothie i en liten plastpose med skrukork inneholder 6 sukkerbiter..
Til en barnekropp på 6-7 kilo. 
90 g morsmelk inneholder 3 sukkerbiter 
sammen med både protein og fett.

• I en voksen kropp ville det tilsvare 
inntak av kanskje 8 ganger så 
mye… = 64 sukkerbiter.

• Denne er markedsført som 
passene for barn fra 6 måneders 
alder…..



Morsmelk, melkesjokolade eller iskrem?

• Morsmelk:    

• 1,3 g protein, 4,1 g fett, 7,2 g karb. 87% vann - Forholdstall: 1:3,2:5,5

• Helmelk: 

• 3,3 g protein   3,9 g fett 4,3 g karb. 87% vann - Forholdstall: 1:1,2:3,3

• Melkesjokolade: 

• 8,9 % protein, 34.9 g fett 56,1 g karb. 1 g vann - Forholdstall: 1:3,9:6,3

• Fløteiskrem: 

• 3,0 g protein, 10 g fett, 23 g karb, 64 g vann - Forholdstall: 1:3,3:7,7

• Kremfløte 38% :

• 2,1 g protein, 38g fett, 2,9 g karb, 56,2 g vann - Forholdstall: 1:18,1:1,4:

• Nestlè min frukt( fra 6 måneder…..)

• 0,5g protein, 0,1 g fett, 12,6 g karb. 85,5 % vann Forholdstall: 1: 0,2: 25,2

• Fordeling i optimaldiett: Protein.Fett.Karb. :1:2,5:0,5

Skal du vokse, vil 
balanserte mengder 
naturlige karbohydrater 
fremme utvikling.
Når du er voksen, kan du 
gå over til lavere mengde 
karbohydrater og større 
mengder fett. 
Tenke mer i retning av 
ketogent kosthold.

Med en klarere
hjerne er det
faktisk lettere
å trøste seg selv
uten å trenge 
ytre stimuli
i samme grad 
som har vært 
«vanestyrt». 



Når starter den følelsesmessige sulten? - Trøst deg sjæl!

• Det er ikke noe vits i å søke kontakt med mor…



Tryptofan, mat for humøret - Et grunnlag for å produsere serotonin

Ost, nøtter, frø og kjøtt er gode kilder på tryptofan. 50 gram av hver av disse matvarene tilsvarer ca 300 mg av tryptofan. Tryptofanrik mat med 
litt karbo setter i gang insulinproduksjon som raskt får stoffene inn i cellene.

• Tryptofanrik mat:

• Kjøtt– spesielt kalkun og lammekjøtt

• Fisk og skalldyr – spesielt torsk, laks, 
tunfisk og krabbe

• Ost og youghurt- spesielt mozarella og 
parmesan

• Belgvekster

• Egg (230 mg tryptofan per 100 g. 

• 1 egg veier ca 63 gram)

• Havre og bokhvete (190 mg per 100 g)

• Frø og nøtter

• Spirulina (alger generelt)

• Og når du skal sove:

• Varm melk og honning….

• Tryptofan hjelper til å produsere
• Serotonin…. Og melatonin….



Det er ganske merkelig hvordan vaner skapes
• Vi gir hverandre «komfortmat» og får egen belønning 

ved å se den andre bli glad og nyte det… uansett om 
det er «bra» eller «sunt» eller usunt for 
mottageren…

• Det koster litt mer å trøste følelser med innsikt og 
empati..

• Men resultatet er uvurderlig.

• 01: Du ser noen som smiler.

• 02: Dine speilnevroner reagerer som om du selv ble 
glad.

• 03: Ved å glede andre blir du selv glad. Man gir ofte 
noe spiselig til andre for å glede dem.

• Mange besteforeldre liker å servere snop til 
barnebarna, og føler seg vel av det. Jeg pleier å 
spørre dem om de vil severe tenåringsbarnebarnet 
dop, fordi han/hun ser jo så glad ut da….. 



Speil-nevroner
Hva har film og TV gjort meg 
oppfattelsen min?

Vakkert menneske lykkelig over å 
innta AKKURAT dette.. Og er enda 
lykkeligere etterpå…

Glade barn som stråler over synet 
av sukkerbomber

Ungdom og leskedrikk

Vi behøver ikke lenge å ha 
opplevd det selv og ha en 
referanse.. Reklamene fyller ut..



Ultraprossessert mat trenger produksjonsanvisning:

Munnfølelse: Et nytt fagspråk i industrien..

Bounce fjæring

Chewiness tyggemotstand

Densness tetthet

Gumminess klebrighet

Heaviness tyngde

Mouthcoating fyldighet

Slipperiness glatthet

Springiness spenst

Wetness fuktighet

Jo bedre kriteriene blir møtt, jo enklere å selge…

Det er faktisk        JUKS!



Følelser eller mat som får deg til å miste appetitten….
Det er ikke bare med munnen og magen du reagerer.. 
Med øynene. Med ørene. Med huden. Med hukommelsen

• Jeg ble helt kvalm…

• Det er til å spy av…..

• Det er vanskelig å fordøye

• Jeg har sommerfugler i magen…

• Den påstanden er vond å svelge..

• Det sitter langt opp i halsen…

• Gir dårlig smak i munnen…
Kvalm, ja……

• Min lillebror spiste et grønt eple i baksetet i

• folkevognen mens far forsøkte å nå en ferge på vei fra

• Bergen.

• Min lillebror spiste ikke grønt eple noen gang siden.

• Han er 63 år nå og glad i alle andre typer epler.…

• Sorg og manglende matlyst
• Sorg og overspising

• Tvang pleier ikke hjelpe…



Crispy crunchy sweet salt brittle….

• P4 har en reklame..

• Kinobilletter til filmen,

• Måltid på restaurant….

• Og

• Godis for 1000 kroner!



Gru og gremmelse

Vi har alle noen matvarer som munnen vår

ikke er så fornøyd med.

Grøtete, sleipt, vassen, hardt, knudrete,

ekkelt, vemmelig, kvalmende, vokser i 

munnen, skarpt, slapt,   

Og det du ble tvunget til å spise opp, som 

alt i deg protesterte mot!



Den utrøstede: Kampen om knappe ressurser:
• Hvis jeg ikke får det jeg trenger og 

egentlig skal ha….

• Kan det hende at jeg går løs på noe 
jeg ikke trenger….



Fattigmanns trøst er å trøste seg selv…

• Jeg påstår:
• Man foretrekker ikke vaniljekrem 

på et knekkebrød.
• Man foretrekker ikke salami på en 

bløtkake. 
• Man skiller ikke mellom sjel og 

kropp som om de ikke 
kommuniserer. 

Helhetshelsen
bør balanseres 
og vektlegges.
Gleden. 
Overfloden.
Det generøse. 

• Ingen med vett i skallen har glede 
av at jeg lider.

• Vi er her for å være lykkelige. 
• Det er positiv egoisme.
• Det har ingenting med egoisme 

brukt som skjellsord å gjøre. 
• Det handler om å ta vare på seg 

selv.
• Ingen kan «heale» meg hvis ikke 

jeg åpner for det.
• Jeg kan heale meg selv hvis jeg tør 

å se hva jeg egentlig trenger.
• Og unner meg å ta ansvar for egen 

balanse og lykke.



Så da er det vel bare å hive seg ut i det…..


